
ZARZĄDZENIE NR A- 0212-12/20 

Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących funkcjonowania Sądu Okręgowego w Opolu  

w stanie zagrożenia epidemiologicznego, spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 

 

§ 1 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1a oraz art. 31 a § 1  ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju 

sądów powszechnych (Dz. U. 2020 poz. 365 t. j. ze zm.) zarządza się co następuje: 

 

§ 2 

 
 
Dla zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i interesantów: 

1. Do budynku Sądu wpuszczane będą osoby wzywane do udziału w posiedzeniu lub kierujące 

się do Biura Obsługi Interesanta, Biura Podawczego, Krajowego Rejestru Karnego, Kasy lub 

też wykazujące inną istotną niezbędną potrzebę.  

2. Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos:  

-  z maseczką jednorazową lub wielokrotnego użytku, 

- z przyłbicą w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i 

nosa maseczką. 

3. Wszyscy pracownicy sądu oraz interesanci z zawiadomieniem lub wezwaniem do Sądu, a 

także pracownicy usługodawców dla sądu, poruszający się lub przebywający w strefach 

wspólnych (Biurze Obsługi Interesantów, Biurze Podawczym, Krajowym Rejestrze Karnym, 

holach, korytarzach, na klatkach schodowych, toaletach, muszą mieć osłonę na usta i nos 

(obowiązkowa maseczka lub przyłbica). 

4. Niezwłocznie po wejściu do budynku każda osoba w Punkcie Kontroli, na stanowisku przy 

ochronie budynku, obowiązkowo dezynfekuje ręce lub ubiera rękawiczki jednorazowe oraz 

poddawana jest obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała przez pracownika ochrony. 

Pracownik ochrony sprawdza wykonanie dezynfekcji rąk, zasłonięcie ust i nosa oraz sprawdza 

posiadanie zawiadomienia (wezwania) ewentualnie również posiadanie legitymacji służbowej 

(prokuratorzy, pełnomocnicy stron). 

5. Preparaty do dezynfekcji rąk i rękawiczki znajdują się w Punkcie Kontroli przy ochronie w 

holu budynku oraz przed salami rozpraw i przed pomieszczeniami do obsługi interesantów. 

6. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 38
O
C pracownik ochrony nie wpuszcza danej 

osoby do budynku sądu, o czym niezwłocznie, telefonicznie, informuje o tym fakcie  

kierownika właściwej komórki Sądu. Na żądanie interesanta legitymującego się wezwaniem, 

bądź zawiadomieniem sądowym, kierownik sekretariatu pisemnie potwierdza datę i godzinę 

zdarzenia ze wskazaniem przyczyny odmowy wstępu na teren Sądu.  

7. Strony zawiadomione lub osoby z wezwaniem na rozprawy oraz interesanci umówieni 

telefonicznie do Biura Podawczego, Czytelni akt lub odsłuchów, Krajowego Rejestru Karnego, 

będą wpuszczane przez ochronę do budynku nie wcześniej niż na 10 minut przed godziną, na 

którą zostały wezwane na rozprawę lub umówione do innej komórki Sądu.  

8. Należy unikać tworzenia się skupisk ludzkich. W tym celu organizuje się wejścia na salę 

rozpraw czy miejsca przyjmowania interesantów, w sposób uniemożliwiający grupowanie się 

osób, np. ograniczona ilość osób wchodzących na salę rozpraw czy obsługiwanych w 

miejscach obsługi oraz odstępy czasowe pomiędzy obsługiwanymi. 

9. W budynku przy każdej Sali rozpraw oraz przy pomieszczeniach: Biura Obsługi Interesanta, 

Biura Podawczego, Krajowego Rejestru Karnego oraz Kasy wyznaczono i oznaczono strefy 

oczekiwania do których należy się stosować. 



10. W pomieszczeniu, w którym odbywa się rozprawa lub przyjmowani są interesanci (Biuro 

Obsługi Interesanta, Biuro Podawcze, Kasa, Krajowy Rejestr Karny) zabrania się przebywania 

osób postronnych. 

11. Zabrania się korzystania z windy, za wyjątkiem osób z niepełnosprawnościami oraz za 

wyjątkiem pracowników przewożących wózkami akta dokumentację i inne przedmioty ciężkie. 

W przypadku konieczności skorzystania z windy mogą przebywać tam jednocześnie 2 osoby. 

12. Na posadzce dróg komunikacyjnych (korytarzy i klatek schodowych) wyznacza się strzałkami 

kierunek poruszania się po budynku, ze wskazaniem wejścia na wyższe kondygnacje klatką po 

prawej stronie od windy oraz kierunek zejścia z wyższych kondygnacji, do wyjścia lewą klatką 

schodową od windy. 

13. Poruszanie się po budynku sądowym dopuszczalne jest jedynie w strefach bezpośrednio 

związanych z czynnościami, z których wynika stawiennictwo do Sądu. 

14. Na rozprawę lub do pomieszczeń, gdzie są przyjmowani interesanci, zabrania się przynoszenia 

zbędnych rzeczy. 

15. Zawiesza się do odwołania  rezerwację i korzystanie z pokoi gościnnych. 

 

Zasady dotyczące funkcjonowania Biura Podawczego, Biura Obsługi Interesanta wraz z 

czytelnią akt, Krajowego Rejestru Karnego oraz Kasy. 

 

1. Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt ze stanowiskiem do odsłuchu spraw, Biuro 

Podawacze, Krajowy Rejestr Karny, Kasa, znajdujące się w budynku Sądu Okręgowego w 

Opolu przy pl. Daszyńskiego 1 czynne są w dni robocze od poniedziałku do piątku, zgodnie z 

informacją zamieszczoną na stronie internetowej BIP Sądu Okręgowego w Opolu, z 

uwzględnieniem czasu koniecznego na dezynfekcję po każdym interesancie oraz przerw na 

wietrzenie pomieszczeń.   

2. Sekretariaty wydziałów Sądu wyłączone są z obsługi interesantów. Czynności te realizowane są 

przez Biuro Obsługi Interesantów. 

3. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w Biurze 

Obsługi Interesantów do 2 osób, (po jednym przy co drugim stanowisku) i do jednej osoby 

oczekującej przed drzwiami pomieszczenia. 

4. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w 

Czytelni akt i na stanowisku do odsłuchu do 2 osób. Akta podlegają udostępnieniu, po 

wcześniejszym zamówieniu telefonicznym i umówieniu się na określoną godzinę pod nr 

telefonu 77 54 18 105. 

5. Wprowadza się w Biurze Podawczym Sądu ograniczenie liczby interesantów  przebywających 

w tym pomieszczeniu do 1 osoby na stanowisku i 1 oczekującej przed drzwiami pomieszczenia. 

6. Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przyjmuje interesantów wyłącznie po 

uprzednim telefonicznym umówieniu pod nr telefonu 77 54 19 510. Wprowadza się 

ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w pomieszczeniu do 1 

osoby przy okienku i 1 oczekującej przed drzwiami pomieszczenia. 

7. Kasa może obsługiwać maksymalnie jedną osobę przy okienku. W strefie oczekiwania kasy 

może przebywać   jedna osoba. 

8. Zabrania się używania w tych pomieszczeniach klimatyzacji.  

9. Wznawia się badania lekarskie wykonywane w Sądzie Okręgowym w Opolu, zaplanowane 

przez biegłych lekarzy sądowych z uwzględnieniem wszystkich zasad sanitarnych. 

 

Zasady dotyczące załatwiania spraw z zakresu administracji sądowej – przyjmowania 

interesantów  przez Prezesa Sądu, Dyrektora oraz Przewodniczących Wydziałów. 

 

1. Skargi i wnioski składane do Sądu z zakresu administracji sądowej powinny być składane 

wyłącznie drogą elektroniczną, na adres e-mail:  sekretariat.prezesa@opole.so.gov.pl  lub na 

piśmie poprzez Biuro Podawcze Sądu, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego 

także telefonicznie na nr telefonu: 77 54 18 110. 

2.   Zawiesza się osobiste przyjmowanie interesantów.  

mailto:sekretariat.prezesa@opole.so.gov.pl


 

Ogólna organizacja pracy w pomieszczeniach przeznaczonych do odbywania posiedzeń 

jawnych i  rozpraw. 

 

l. W tej samej sali, w miarę możliwości, w jednym dniu przeprowadza się tylko jedną sesję. 

2. Świadków i biegłych należy wzywać w taki sposób, aby nie następowała kumulacja osób 

wezwanych i oczekujących. W razie potrzeby przesłuchania większej ilości świadków, powinna 

być ona przeprowadzona z zachowaniem reguł bezpieczeństwa, to jest przede wszystkim 

odstępu co najmniej 2 m pomiędzy obecnymi.  

3. W sytuacji, gdy możliwe jest złożenie zeznań na piśmie (szczególnie w trybie art. 271
1
 k.p.c.), 

należy podjąć działania zmierzające do uzyskania zeznań na piśmie, przed podjęciem decyzji o 

wezwaniu zeznającego do budynku sądu.  

4. W miarę możliwości i posiadanych informacji umożliwiających kontakt ze stronami 

postępowania, zawiadamianie o terminach rozpraw, posiedzeń i planowanych czynnościach. 

powinno odbywać się telefoniczne i mailowo. 

5. W salach rozpraw na stołach sędziowskich i stanowisku protokolanta powinny być 

zamontowane przegrody z szyb bezpiecznych.  

6. Przed salami rozpraw tworzy się strefy, w których mają prawo przebywać osoby wezwane lub 

zawiadomione utrzymujące pomiędzy sobą odstęp 2 m. 

7. Na rozprawę mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub 

wielokrotnego użytku albo przyłbica, w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie 

mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Osłonę twarzy można zdjąć, jeżeli tak zarządzi 

prowadzący rozprawę (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości). 

8. Osoby mogą w czasie przerwy w rozprawie opuścić budynek, jeżeli nie jest zapewniona 

odpowiednia przestrzeń, pozwalająca na przestrzeganie dystansu społecznego, określonego 

przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby. 

9. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu. W przypadku konieczności 

zdjęcia osłony należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób. 

10. Przy wejściu na salę rozpraw (względnie na sali rozpraw) uczestnicy dezynfekują ręce, lub 

zakładają rękawiczki ochronne. 

11. Wprowadza się obowiązek wietrzenia i dezynfekcji sal rozpraw przed rozpoczęciem sesji oraz 

każdorazowo po rozprawie lub posiedzeniu jawnym z udziałem stron postępowania. Za 

realizację obowiązku wietrzenia odpowiada osoba wyznaczona przez kierownika właściwego 

sekretariatu wydziału, a za dezynfekcję sal rozpraw osoba wyznaczona przez kierownika 

Oddziału Gospodarczego. 

12. Zabrania się używania klimatyzacji.  

13. Kierownicy sekretariatów wydziałów przekazują służbie ochrony, w dniu ich wyznaczenia, a 

przed rozpoczęciem sesji, wokandy wraz z listą osób biorących w nich udział oraz planowaną 

liczbę osób uczestniczących w rozprawie lub posiedzeniu jawnym. 

14. W korespondencji kierowanej do uczestników rozpraw i posiedzeń jawnych umieszcza się 

dodatkowe informacje, przypominające o obowiązkach, zgodnie z jednolitym szablonem 

stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.  

15. W przypadku istnienia technicznych i prawnych możliwości przeprowadzanie czynności 

procesowych może się odbyć w trybie wideokonferencji. 

a) Rozprawę lub posiedzenie jawne można przeprowadzić przy użyciu urządzeń 

technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym 

bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie 

muszą przebywać w budynku Sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia 

jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla 

zdrowia osób w nich uczestniczących.  

b) W razie wyznaczenia rozprawy lub posiedzenia jawnego, o których mowa w pkt 15a, 

wyznaczony przez kierownika właściwego sekretariatu wydziału pracownik, zobowiązany 

jest do podjęcia działań zmierzających do ustalenia danych kontaktowych, a w 

szczególności numerów telefonów oraz adresów e-mail osób wezwanych na posiedzenie 



lub zawiadomionych o terminie rozprawy.  

c) Strony postępowania informuje się z wyprzedzeniem o możliwości uczestnictwa w 

rozprawie lub posiedzeniu jawnym, za pośrednictwem urządzeń technicznych 

umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość, z jednoczesnym bezpośrednim 

przekazem obrazu i dźwięku.  

d) Jeżeli osoba wezwana na posiedzenie odmawia przekazania danych kontaktowych, 

niezbędnych do przeprowadzenia posiedzenia lub rozprawy na odległość, pracownik 

sekretariatu sporządza zapisek służbowy  i dołącza go do akt sprawy.  

e) Wyznaczony pracownik sekretariatu wydziału, w którym przeprowadza się rozprawę lub 

posiedzenie jawne, o których mowa w pkt 15a, zobowiązany jest do przekazania stronom 

postępowania, świadkom oraz biegłym informacje, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, dotyczące warunków udziału w rozprawie lub posiedzeniu jawnym, 

uzyskać potwierdzenie jej odbioru oraz załączyć je do akt sprawy.  

f) W razie braku potwierdzenia odbioru wiadomości, o której mowa w pkt 15e, wyznaczony 

pracownik sekretariatu wydziału, w którym przeprowadza się rozprawę lub posiedzenie 

jawne w drodze wideokonferencji, kontaktuje się z adresatem wiadomości inną drogą, w 

szczególności telefonicznie, celem potwierdzenia odbioru wiadomości i w razie potrzeby, 

sporządza notatkę w tym zakresie, którą następnie dołącza się do akt sprawy.  

g) Przebieg rozprawy lub posiedzenia jawnego, o których mowa w pkt 15a, utrwala się za 

pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, jeżeli umożliwiają to 

względy techniczne. 

  

 

Zasady bezpieczeństwa związane z pomieszczeniami: 

 

1.  W budynku Sądu zamieszczono podstawowe informacje dotyczycące możliwych sposobów 

zapobiegania zakażeniu koronawirusem oraz udostępniono numery telefonów do stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, najbliższego oddziału zakaźnego, ew. służb medycznych, czy 

infolinii NFZ (800 190 590). Informacje można także pobrać ze strony GIS: 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/. 

2. Miejsca do siedzenia na korytarzach zapewniają pomiędzy osobami co najmniej 2-metrowy 

odstęp w każdym kierunku. 

3. Klamki, uchwyty, poręcze, włączniki świateł i inne powierzchnie dotykowe są często i 

regularnie dezynfekowane. 

4. W budynku na bieżąco odbywa się dezynfekcja toalet. 

5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszono instrukcję prawidłowego mycia rąk, 

a przy dozownikach z płynem odkażającym instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk. 

6. W toaletach znajdują się jednorazowe ręczniki papierowe; nie należy używać suszarek 

nadmuchowych do rąk. 

7. Ogranicza się liczbę osób przebywających tam jednocześnie do 1 osoby na 2 kabiny. 

8. W budynkach Sądu, wyznacza się pomieszczenia (wyposażone m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący), w których będą odizolowane osoby w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych: 

- Plac Daszyńskiego 1 – pomieszczenie na parterze pokój nr 20, 

- ul. Plebiscytowa 3a – pomieszczenie na parterze pokój nr 3. 

 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia  

 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej należy taką osobę 

niezwłocznie odizolować do odrębnego pomieszczenia lub wyznaczonego miejsca, z 

zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

2. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia tej osoby, należy wezwać pogotowie ratunkowe, 

celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/


poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi 

wstępny wywiad epidemiologiczny. 

3.  Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem: 

a) zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz 

Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów 

prawa, 

b)  w przypadku wystąpienia podczas pobytu w Sądzie niepokojących objawów sugerujących 

chorobę zakaźną, osoba taka zostanie odizolowana i zobowiązana do ścisłego stosowania 

wydawanych instrukcji i poleceń wydawanych przez wyznaczonego przedstawiciela sądu, 

a przedstawiciel sądu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia właściwej 

miejscowo stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

c) obszar, w którym poruszała się osoba zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie 

z funkcjonującymi procedurami, oraz zostaną zdezynfekowane powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty), 

d) w Sądzie zostaną zastosowane zalecenia państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych procedur  biorących pod uwagę 

zaistniały przypadek, 

e) zostanie sporządzona lista osób przebywających w tym samym czasie w częściach obiektu, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i przekazana Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 

 

 

Komunikacja między pracownikami w Sądzie. 

 

 

1. W celu ochrony pracowników zaleca się ograniczenie bezpośrednich kontaktów pomiędzy 

pracownikami wszystkich komórek organizacyjnych w Sądzie.  

2. W razie bezpośredniego kontaktu należy bezwzględnie zachować pomiędzy osobami odstęp 

minimum 2 m. 

3. Komunikacja zewnętrzna i pomiędzy komórkami organizacyjnymi: 

a) w miarę możliwości należy stosować formy kontaktów poprzez: korespondencję przesyłaną 

poczta elektroniczną, kontakt telefoniczny; 

b) jeżeli niezbędny jest kontakt osobisty pomiędzy pracownikami komórek organizacyjnych, 

należy bezwzględnie zachować pomiędzy osobami odstęp minimum 2 m i używać 

maseczek. 

4. Kierownik komórki organizacyjnej zobowiązany jest tak zorganizować pracę, aby była 

możliwość zachowania odległości między pracownikami co najmniej 1,5 m. Jeśli jest to 

niemożliwe, wówczas pracownicy zobowiązani są do używania środków ochrony osobistej. 

5. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania 

powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy 

pracownikami minimum 1,5 metra; preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy. 

6. Zaleca się ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych. 

7. W przypadku wzrostu ryzyka epidemicznego pracodawca może zdecydować o innej 

organizacji pracy. 

 

 

Kwarantanna korespondencji, w tym akt sądowych. 

 

Dokumenty, akta i poczta przywieziona od innych sądów oraz dostarczona przez biegłych 

winna być poddawana 24 godzinnej kwarantannie. Nie dotyczy to spraw pilnych i jeśli nie 

sprzeciwia się temu dobro  postępowania sądowego. 

 

   

 

http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/web/koronawirus


 

 Dostępność środków ochrony. 

 

1. Kierownicy komórek organizacyjnych zapewniają i odpowiadają za: 

- dostępność i wydawanie środków ochrony w postaci płynu do dezynfekcji, maseczek lub 

przyłbic, rękawiczek w obrębie swoich komórek organizacyjnych uwzględniając w tym 

środki do dezynfekcji rąk i ewentualnie rękawiczki przed salami rozpraw i 

pomieszczeniami obsługi; 

- składanie z należytym wyprzedzeniem zamówień do Oddziału Gospodarczego na środki 

ochrony. 

2. Za zapewnienie i dostępność środków ochrony dla Sądu oraz komórek organizacyjnych Sądu 

odpowiada Oddział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Opolu. 

 

§ 4 

Traci moc Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu nr A-0210-6/20 z dnia 13 

marca 2020 r., Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu nr A-0210-7/20 z dnia 18 marca 

2020 r. Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu nr A-0212-6/20 z dnia 

13.03.2020 r. oraz Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu nr A-0212-8/20 z 

dnia 23.03.2020 r.  

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. i podlega publikacji na stronie 

BIP, stronie intranetowej oraz na tablicy ogłoszeń wewnątrz i na zewnątrz budynku.  

 

 

 

 

 

- Na oryginale właściwe podpisy - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

nr A-0212-12/20 Prezesa Sądu  

i Dyrektora Sądu Okręgowego  

w Opolu z dnia 27 maja 2020 r.  

 

 

W związku z epidemią koronawirusa (Covid-19) Sąd Okręgowy w Opolu informuje, że  

w budynkach sądowych obowiązują w szczególności następujące zasady:  

1. do budynków Sądu mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, w tym zawiadomione 

lub wezwane na rozprawę, nie wcześniej niż 10 minut przed jej rozpoczęciem;  

2. osoba wchodząca do budynku Sądu zobowiązana jest do okazania wezwania lub 

zawiadomienia na sprawę sądową, a w przypadku jego braku służba ochrony 

zweryfikuje udział danej osoby w rozprawie lub posiedzeniu sądowym. Pozostałe 

osoby wchodzące do budynku winny wskazać cel wizyty. W celu zachowania zasad 

bezpieczeństwa sanitarnego nie będą wpuszczane do budynku osoby, które nie 

wskazały służbie ochrony żadnego celu pobytu w Sądzie. W razie wątpliwości 

decyzję o wpuszczeniu do budynku Sądu osoby, która nie wskazała celu wejścia, w 

szczególności nie wzywanej do udziału w czynnościach procesowych, każdorazowo 

podejmuje Prezes Sądu lub upoważniona przez niego osoba;  

3. wszyscy wchodzący do budynku Sądu Okręgowego w Opolu podlegają 

obowiązkowi:  

a) poddania się kontroli pomiaru ciepłoty ciała,  

b) przeprowadzania dezynfekcji rąk,  

c) zakrywania ust i nosa przy pomocy maski (maseczki, przyłbicy lub części 

odzieży);  

 

4. przez cały czas pobytu w budynkach Sądu wszystkie osoby powinny stosować 

środki ochrony, w szczególności dezynfekować ręce oraz zasłaniać usta i nos;  

5. w przypadku złego stanu zdrowia lub samopoczucia uczestnicy postępowań 

sądowych, pełnomocnicy, świadkowie oraz biegli sądowi  powinni pozostać w 

domu i zawiadomić o tym fakcie telefonicznie lub mailowo sekretariat właściwego 

wydziału;  

6. Służba ochrony odmówi wstępu do budynku sądu osobom, u których pomiar 

temperatury wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 38°C. Odmówi 

wstępu również tej osobie, która nie poddała się badaniu ciepłoty ciała lub 

dezynfekcji rąk i nie zastosowała się do obowiązku zasłaniania ust i nosa. 

 

 


